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ABSTRAK 

 Penelitian ini berjudul seni mural suporter Persebaya pada komunitas Gate 17 

mengenai tindakan komunitas dengan kesenian mural untuk mewakili kelompok suporter 

dan dukungan terhadap Persebaya. Penelitian ini bertujuan untuk melihat sebuah karya 

seni mural bersinergi dengan masyarakat, dan menjadi satu bentuk tindakan dukungan 

terhadap Persebaya. Peneliti menganggap penelitian ini penting karena visualisasi seni 

mural pada suporter mempunyai daya tarik tersendiri untuk sebuah dukungan terhadap 

tim sepakbola. Penelitian ini dilakukan di kota Surabaya menggunakan metode kualitatif 

dengan tipe penilitan deskriptif dengan menggunakan teknik obsevasi untuk mengamati 

objek penelitian untuk memperoleh data penelitian, dan penelitian ini juga menggunakan 

teknik wawancara dengan beberapa anggota komunitas Gate 17. Penelitian ini 

menggunakan konsep representasi sosial dari Serge Moscovici untuk menganalisis hasil 

temuan lapangan. Hasil dari penelitian menunjukkan visualisasi seni mural menjadi 

sebuah usaha komunitas untuk  mengenalkan Persebaya kepada masyarakat dan 

mempercantik dinding-dinding di kota Surabaya dengan kesenian mural. 

Kata Kunci : visualisasi seni mural, suporter, representasi, kesenian. 

 

ABSTRACT 

This research entitled the visualization of Persebaya artist's mural artworks on 

Gate 17 community about the action of the community with mural arts to represent group 

of supporters and their support to Persebaya. This study aims to see the works of art 

mural synergy with society, and become a form of action against Persebaya club. 

Researchers consider that this research is important because the visualization of mural 

art on supporters has a special attraction for a decision on the football team.This 

research was conducted in Surabaya city using qualitative method with descriptive type 

by using observation technique to observe the object of research to obtain research data, 

and this research also use interview technique with some member of Gate 17 community. 

This research used the concept of social representation concept triggered by Serge 

Moscovici in analyzing the findings. The results of the research show the visualization of 

mural art into a community effort to introduce Persebaya to the community and beautify 

the walls in Surabaya city with mural art. 

Keywords: Visualization of mural art, Supporters, Representation, Art. 
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PENDAHULUAN 

Sepak bola adalah salah salah 

satu cabang olahraga yang digemari 

sebagian besar masyarakat dari kecil 

hingga dewasa, muda sampai tua, laki-

laki maupun perempuan juga menyukai 

cabang olahraga ini. Penggemar sepak 

bola tidak hanya pengamat dan penikmat 

sepakbola tetapi orang biasa pun juga 

menggemari sepak bola. Sepakbola 

dimainkan oleh 11 orang pemain yang 

berada di lapangan, melawan 11 orang 

pemain dari tim lawan dan 3 orang wasit. 

Sepak bola pada umumnya terbagi atas 

tim-tim berdasarkan negara, kota, 

wilayah dan tidak sedikit tim sepak bola 

bentukan dari organisasi tertentu. 

Surabaya adalah salah satu kota yang 

memiliki tim sepak bola, tim ini adalah 

kebanggaan masyarakat Surabaya. 

Persebaya adalah sebutan dari tim sepak 

bola kebanggaan masyarakat Surabaya, 

yang terbentuk sejak tahun 1927 

(Cristianto, 2014). 

Peran suporter untuk tim sepak 

bola memainkan 2 peran untuk 

mendukung tim kesayanngannya, 2 

peran tersebut yaitu sebuah motivasi. 

Motivasi adalah suatu usaha untuk 

mencapai suatu tujuan, motivasi pada 

suporter yaitu bentuk usaha sekelompok 

individu untuk memberikan dorongan 

dan semangat kepada tim yang 

didukung. Dua peran motivasi suporter 

yaitu motivasi Internal dan motivasi 

eksternal untuk tim yang didukung.  

Motivasi internal dari suporter 

adalah dukungan suporter yang 

dilakukan dengan cara bernyanyi, 

meneriakkan yel-yel di dalam stadion 

berguna sebagai usaha untuk memotivasi 

pemain di dalam lapangan yang sedang 

berlaga di lapangan, motivasi ini muncul 

dalam diri individu suporter. Motivasi 

eksternal pada suporter adalah suatu 

usaha suporter mendukung timnya dan 

dilakukan di luar lapangan, dengan cara 

memberikan saran dan kritik terhadap 

pemain agar semakin bersemangat, 

meskipun dengan sikap di luar batas 

wajar kemampuan (Wardhana, 2013). 

Motivasi pada suporter yaitu sebuah 

motif atau usaha yang muncul dalam diri 

setiap individu suporter untuk 

mendukung tim kebanggaannya. 

Persebaya adalah salah satu tim 

sepak bola yang besar dan mempunyai 

suporter yang bernama Bonek, Bonek 

adalah singkatan dari Bondo dan Nekat, 

sebutan Bonek berawal dari gerakan 

suporter Persebaya berangkat ke 

Senayan Jakarta untuk mendukung 

Persebaya pada kompetisi Internal yang 

diadakan tahun 1986/1987 silam.  Saat 



itu di Indonesia belum ada yang 

mempelopori suporter sepak bola 

berangkat mendukung tim 

kesayangannya di kotalain. Istilah itu 

adalah tret tet tet, waktu itu hanya Bonek 

yang berangkat ke Senayan, Jakarta. 

Suporter Persebaya  pada saat itu belum 

ada sebutan bonek, namun namanya 

adalah Green Force (Huda, 2016). 

Dukungan terhadap tim 

Persebaya dalah satunya di aplikasikan 

dengan menghasilkan suau karya 

gambar pada dinding-dinding kota 

Surabaya yang dihasilkan salah satu 

komunitas Bonek. Karya kesenian rupa 

ini sebagai  bentuk dukungan dan 

rasa cinta terhadap Persebaya Surabaya. 

Perilaku meggambar pada dinding 

disebut seni mural, seni mural adalah 

perilaku seni lukis yang melukiskan 

suatu gambar pada media menggambar 

tertentu tertentu seperti kayu, kanvas, 

tembok dan media lainnya (Syamsiar, 

2009). Pelaku seni akan menghasilkan 

sebuah visualisasi karya seni yang 

mempunyai makna dan nilai bagi pelaku 

seni dan masyarakat awam yang melihat 

visualisasi karya seni arek Bonek.  

Pelaku seni mural Bonek Gate 17 

ingin membuktikan kepada masyarakat, 

bahwa Bonek yang sekarang bukanlah 

Bonek yang dulu, karena pelaku seni 

mural bonek menciptakan karya 

visualiasasi untuk mencapai suatu tujuan 

bagi kelompoknya dan Persebaya. 

Pelaku seni mural Bonek ini juga ingin 

membuktikan kepada masyarakat 

Surabaya, bahwa Bonek yang sekarang 

adalah Bonek yang Bondo, Nekat dan 

Kreatif. Pelaku seni mural Bonek di 

Surabaya mempunyai kelompok kecil 

sendiri, yaitu komunitas seni mural 

Bonek Gate 17.  

Gate 17 adalah salah satu 

komunitas bonek yang mempunyai 

tujuan dari karya yang sudah dihasilkan 

yaitu menyampaikan kepada masyarakat 

agar mendukung Persebaya Surabaya 

dan melalui karyanya Gate 17 ingin 

menghijaukan Surabaya dengan 

kesenian mural Persebaya. Gate 17  

sudah menghasilkan karya visual seni 

mural di dinding-dinding kota Surabaya 

dengan berbagai tema dan konsep pada 

hasil karyanya, namun tema gambar 

yang di gambarkan adalah Persebaya. 

Hasil karya seni mural ini menjadi 

bentuk visualisasi karya seni mural 

Bonek untuk mencapai suatu tujuan dari 

salah satu kelompok suporter untuk 

mempertahankan suatu budaya. 

Keberadaan kelompok seni mural Bonek 

ini membuat nama Bonek menjadi 

kelompok suporter yang dipandang 



masyarakat sebagai kelompok suporter 

yag kreatif.  

Kajian tentang kesenian mural di 

Kota Surabaya di jadikan sebagai bahan 

acuan peneliti, yang pertama adalah 

penelitian mengenai kesenian mural 

yang dilakukan oleh Athia Hisbi 

Alamanda (2016) dengan judul 

“Transformasi Produk Seni Visual 

Jalanan”. Kajian yang kedua adalah 

kajian mengenai suporter sepakbola, 

yang di lakukan oleh Fitra Wardhana 

(2014) dengan judul “Bonek Malang 

Raya”. 

Antropologi sejatinya adalah 

bidang studi yang mempelajari tentang 

manusia dan masyarakat, dan kesenian 

sendiri adalah dasar tujuh unsur 

kebudayaan yang mendasari ilmu 

Antropologi.  Fenomena komunitas 

mural bonek ini adalah sebuah fenomena 

yang berkaitan dengan masyarakat yang 

menjadikan kesenian sebagai salah satu 

unsur kebudayaan untuk mencapai suatu 

tujuan dalam kelompok masyarakat.  

Kesenian menjadi salah satu bentuk 

pendidikan berorganisasi dalam sebuah 

komunitas untuk menghasilkan ide-ide 

kreatif kesenian yang akan menjadi 

sebuah karya visual.  

METODE 

Pada pendekatan kesenian yang 

dikemukakan oleh Ahimsa Putra, (2000) 

bahwa pendekatan kontekstual dalam 

kesenian melihat suatu fenomena dalam 

konteks sosial budaya masyarakat bahwa 

kesenian itu muncul dan ada, kesenian di 

tempatkan pada keterkaitan sejumlah 

bagian atau eleman dalam fenomena 

tersebut. Sebuah fenomena kesenian 

membutuhkan bagian-bagian untuk 

menciptakan sebuah fenomena agar 

muncul dan ada pada masyarakat.  

Dengan pemaknaan visualisasi kesenian 

mural suporter Persebaya pada 

komunitas Gate 17 untuk 

mempersebayakan Surabaya sesuai 

dengan teori Serge Moscovici mengenai 

representasi sosial. Hal ini dibuktikan 

dengan pemaparan tentang sebuah 

pengakuan kebudayaan pada masyarakat 

di wilayahnya. Moscovici berpendapat 

mengenai dunia yang secara sosial 

direpresentasikan karena dunia ini 

sebenarnya hanya tercipta oleh proses 

untuk saling membentuk dan membagi 

pengetahuan bersama.  Keterkaitan 

dalam dunia sosial membuat keterkaitan 

budaya dengan masyarakat yang tidak 

dapat lepas, masyarakat terbentuk karena 

kebudayaan dan kebudayaan 

membentuk masyarakat.  



Moscovici juga berpendapat (dalam 

Meyrizki, 2011) representasi sosial 

adalah suatu sistem dari gagasan, nilai, 

dan praktek, fungsi dari representasi 

sosial untuk membangun sebuah urutan 

yang memungkinkan individu untuk 

menyesuaikan atau mengorientasikan 

dirinya pada dunia materi dan sosial 

mereka dan untuk menguasai 

lingkungannya.   Pada bab ini peneliti 

menyimpulkan sebuah kelompok kecil 

yang melakukan aksi dengan bentuk 

kesenian untuk mewakili kelompok 

besar pada masyarakat. visualisasi seni 

mural suporter Persebaya, menjadi 

sebuah bentuk kebudayaan yang muncul 

dan ada dengan perbuatan yang diwakili 

oleh beberapa individu.  Perwakilan 

tersebut terbentuk dari kelompok kecil 

agar masyarakat mengetahui keberadaan 

kelompok tersebut dan kesenian mural 

yang dihasilkan.  

Sedikit menarik kebelakang apa yang di 

kemukakan oleh Serge Moscovici 

mengenai teori representasi sosial, yaitu 

dalam fenomena kesenian terkait dengan 

sosial-budaya masyarakat yang 

dikaitkan lagi dengan fenomena-

fenomena kebudayaan yang lainnya. 

Bahwa kesenian dapat dikaitkan dengan 

berbagai konsep-konsep budaya yang 

lainnya, sehingga membentuk suatu 

fenomena kesenian yang utuh. Peneliti 

melihat suatu fenomena kesenian yang 

terjadi pada kelompok suporter tersebut 

menjadi sebuah perbuatan perwakilan 

dari masyarakat. Kesenian juga tidak 

lepas dari ruang dan waktu, hal ini 

dibuktikan oleh para pelaku seni visual 

mural Bonek sebagai perilaku yang 

mewakili kelompok suporter untuk 

membuat suatu karya seni sebagai 

dukungan terhadap Persebaya. Hal 

tersebut juga bepengaruh pada cara 

pandang masyarakat terhadap suporter 

Bonek. Kesenian yang digunakan 

komunitas Bonek menjadi suatu 

kebudayaan yang muncul di tengah-

tengah masyarakat untuk menjadi bentuk 

perwakilan kelompok suporter yang 

membawa pengaruh positif dalam 

kebudayaan.  

Penelitian ini menggunakan 

metode Deskriptif Kualittatif Penelitian 

ini bersifat deskriptif bertujuan untuk 

menjelaskan data – data yang diperoleh 

secara detail sehingga bentuk laporan 

dapat dipahami dengan baik oleh 

pembaca dan masyarakat (Moleong, 

2014). Dengan metode penelitian ini 

diharapkan bisa menjawab semua 

permasalahan dan fenomena kesenian 

mural yang sedang dikaji terkait dengan 

sebuah  pencapaian tujuan dari 



komunitas seni mural Gate 17 kepada 

masyarakat dan Persebaya. Metode 

penelitian deskriptif ini digunakan juga 

untuk menjabarkan, menggambarkan 

dan menguraikan data lapangan yang 

akan dinarasikan dalam bentuk  tulisan. 

Metode ini juga mendukung studi 

penelitian ini karena peneliti berusaha 

menjelaskan secara detail dan mendalam 

bagaimana fenomena kesenian mural ini 

terjadi, dan menjadi sebuah budaya 

suporter yang dilakukan dengan kegiatan 

positif.  

Informan adalah unsur terpenting dari 

sebuah penelitian karena informan 

adalah seseorang yang mengetahui 

setiap Informasi yang dibutuhkan oleh 

peneliti. Menurut pendapat (Spradley, 

1997) ada beberapa kriteria informan 

yaitu : 

Enkulturasi penuh, proses alami peneliti 

dalam memahami budaya tertentu.  

Keterlibatan Langsung, peneliti ikut 

serta dalam kegiatan atau perilaku 

informan secara langsung.  

Suasana budaya yang tidak dikenal, 

memahami suatu budaya yang tidak 

dikenal untuk menerima suatu budaya 

baru dengan apa adanya.  

Cukup waktu, Informan memiliki waktu 

yang cukup untuk dimintai informasi 

sebagai data penelitian.   

Non analitik, Informan memberikan 

informasi menggunakan Bahasa mereka 

untuk mendeskripsikan berbagai 

kejadian dan tindakan tanpa 

menganalisis mengenai sebuah arti dari 

sebuah kejadian dan tindakan tersebut. 

Peneliti menggunakan ke 5 

kriteria informan tersebut karena cocok 

dengan permasalahan penelitian, dengan 

memilih 3 Informan yang berperan 

sebagai pelaku seni mural Bonek di 

Surabaya dan sebagai anggota 

komunitas mural Gate 17. Karena ke 3 

informan ini mempunyai peran penting 

untuk memberikan konsep dan arahan 

kepada anggota komunitas Gate 17, 

dalam proses visualisasi karya seni 

mural. Karya visual seni mural yang di 

lakukan Bonek Gate 17 menjadi salah 

satu bentuk kegiatan positif yang di 

lakukan oleh kelompok suporter, namun 

sebagian besar masyarakat masih 

menilai seni mural sebagai tindakan 

merusak keindahan kota. Kriteria 

informan yang digunakan oleh peneliti 

adalah Anggota dari komunitas Bonek 

Gate 17, Pernah membuat karya seni 

mural Persebaya di beberapa titik 

tembok di kota Surabaya, Aktif dalam 



kegiatan komunitas dan menggambar, 

Aktif berkontribusi di dalam komunitas.  

Penelitian ini menggunakan 

metode Observasi dan Wawancara, 

Observasi dilakukan untuk memperoleh 

gambaran dan data lapangan untuk 

dianalisis dan diamati agar mendapat 

data yang diharapkan peneliti. Observasi 

adalah sebuah teknik pengumpulan data 

yang dilakukan dengan cara mengamati 

dan menganalisis semua data yang 

berhubungan dengan penelitian. Dalam 

pengumpulan data penelitian, peneliti 

menggunakan teknik pengumpulan data 

yaitu wawancara langsung, dengan cara 

berinteraksi secara langsung dengan 

pelaku seni mural Bonek Gate 17 di kota 

Surabaya. Wawancara bertujuan untuk 

memperoleh data yang dibutuhkan 

peneliti, dan wawancara berguna 

mengumpulkan informasi dari beberapa 

Informan yang di wawancara. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini menjelaskan 

visualisasi kesenian mural yang 

dilakukan komunitas mural Bonek Gate 

17 menunjukkan sebuah perilaku yang 

mewakili kelompok suporter untuk 

merubah citra Bonek di masyarakat. 

Komunitas mural Bonek Gate 17 

mengaplikasikan dukungannya dengan 

menghasilkan karya-karya seni mural di 

dinding-dinding kota Surabaya, 

penjabaran bab ini yaitu dengan 

menjabarkan penelitian yang sudah 

dilakukan dengan pelaku seni mural 

Bonek Gate 17, berikut ini adalah hasil 

karya dari komunitas seni mural Bonek 

Gate 17.  

A) Visualisasi Seni Mural Sebagai 

Bentuk Mempersebayakan Surabaya. 

Visualisasi Seni mural sebagai bentuk 

kegiatan komunitas Bonek Gate 17 

untuk mempersebayakan Surabaya, aksi 

ini dilakukan oleh anggota komunitas 

untuk menjalankan sebuah misi untuk 

mempersebayakan Surabaya. Misi ini 

bertujuan untuk menghijaukan Surabaya 

dengan seni mural yang di gambarkan 

pada dinding-dinding di kota Surabaya. 

Aksi ini dilakukan oleh anggota 

komunitas untuk memulai lembaran baru 

pada pemikiran masyarakat mengenai 

suporter bola yang dipandang sebagai 

kelompok suporter yang anarkis. 

Komunitas Gate 17 ingin merubah 

pemikiran masyarakat, khususnya 

masyarakat kota Surabaya bahwa Bonek 

yang dulu bukan Bonek yang sekarang. 

Gate 17 ingin merubah citra Bonek 

sebagai suporter yang kreatif, hasil karya 

seni mural yang sudah di hasilkan 

menjadi lembaran baru Bonek untuk 



memperbaiki citra positif dan kegiatan 

yang positif.  

B) Visualisasi karya Seni Mural 

Bonek Gate 17 di sudut-sudut kota 

Surabaya 

Komunitas Gate 17 ini sudah 

menghasilkan berbagai karya seni mural 

di dinding-dinding sudut kota Surabaya. 

Karya seni mural ini divisualisasikan 

pada tembok-tembok yang sudah tidak 

terpakai atau tidak ada pemiliknya. 

Tidak menutup kemungkinan pelaku 

seni mural Gate 17 memvisualisasikan 

gambar mural pada dinding yang 

dimiliki oleh orang lain namun para 

pelaku seni mural tidak sembarangan 

untuk menggambar di dinding yang 

dimiliki oleh orang lain. Visualisasi 

karya seni mural yang sudah di hasilkan 

oleh komunitas Bonek Gate 17 ini sudah 

menyebar di berbagai dinding sudut kota 

Surabaya, bahkan ada yang di luar kota 

Surabaya hal itu diperjelas oleh salah 

satu informan yang sudah di wawancara 

oleh peneliti.  

1) Visualisasi Karya Seni Mural di 

Jalan Ketintang samping Royal Plaza 

(Mat Halil)  

Karya seni mural yang di 

hasilkan oleh Gate 17 salah satunya 

berlokasi di dinding Jalan Frontage 

Road Ahmad Yani Surabaya, yang 

bertemakan salah satu pemain Persebaya 

Surabaya yang setia kepada timnya 

walaupun timnya terpecah menjadi dua. 

Pada saat itu pelaku seni mural ingin 

menyampaikan pesan pada karya 

seninya, untuk mengenalkan salah satu 

pemain Persebaya yang melegenda dan 

setia kepada Persebaya. Mat halil juga 

adalah salah satu pemain yang dikenal 

Bonek pada saat Persebaya 1927 bangkit 

kembali. Karya ini sebuah bentuk 

representasi dari Gate 17 untuk 

menggambarkan sebuah apresiasi 

terhadap pemain yang dianggap 

melegenda, kesetiaan Mat Halil terhadap 

Persebaya di representasikan kedalam 

bentuk visualisasi seni mural.  

2) Visualisasi Karya Seni Mural Azrul 

Ananda di Jalan Ngagel  

 Visualisasi karya seni mural 

yang di hasilkan oleh komunitas Gate 17 

di lokasi ini bertemakan Azrul Ananda, 

yaitu salah satu sosok penyelamat 

Persebaya. Pelaku Seni mural 

menghasilkan karya seni ini bertujuan 

untuk berterima kasih kepada presiden 

Persebaya, karena telah menyelamatkan 

Persebaya pada saat terpuruk. Karya 

Seni mural di lokasi ini mendapat pro 

dan kontra dari berbagai pihak, informan 



menjelaskan bahwa banyak yang bilang 

bahwa gambar yang dihasilkan adalah 

titipan dari pihak manajemen, namun 

ada yang pro juga terhadap karya visual 

ini dengan mengapresiasi karya seni 

mural untuk dijadikan salah satu spot 

foto dan mengunggahnya ke media 

sosial.  

3) Visualisasi Karya Seni Mural 

Suporter Persebaya di Jalan Genteng 

 Karya seni mural di lokasi ini 

adalah salah satu saksi bisu hasil karya 

pertama kali yang di hasilkan oleh Gate 

17 dan sebagai hari lahirnya Gate 17 

yaitu pada tanggal 10 Mei 2015. Hasil 

karya seni mural yang dihasilkan 

bertemakan suporter Persebaya dan 

menggambarkan kebiasaan Gate 17 suka 

menyalakan flare. Karya seni mural ini 

divisualisasikan untuk menggambarkan 

suporter Persebaya, visualisasi ini 

bertujuan untuk membangun citra positif 

bonek yang ingin memperbaiki nama 

dan perilaku dalam bentuk gambar 

dengan seni mural. Gambar pertama dari 

Gate 17 untuk mengubah kebiasaan Gate 

17 yang dulunya waktu dualisme 

mempunyai kebiasaan hanya 

menyalakan flare didalam stadion, seni 

mural ini juga sebagai ucapan ulang 

tahun Persebaya ke 90 tahun. Karya ini 

dikerjakan oleh 15 orang, karena masih 

sedikit anggota yang pada saat itu ikut 

dalam komunitas ini. Waktu yang di 

butuhkan hanya 1 hari, karena media 

yang di gambar tidak besar dan panjang, 

biaya yang di butuhkan juga tidak 

banyak sekitar 500 ribu sampai 1 juta. 

Waktu pengerjaan yang di butuhkan 

pelaku seni mural untuk menggambar di 

lokasi ini adalah 1-2 hari dan biaya yang 

di kelurkan berkisar 2-3 Juta. Biaya yang 

dikeluarkan dari kas atau iuran setiap ada 

kopi darat.  

4) Visualisasi Karya Seni Mural 

Andik Vermansyah di Jalan 

Kranggan   

Visualisasi Karya seni mural 

yang di hasilkan oleh Gate 17 di jalan 

Kranggan ini bertemakan Andik 

Vermansyah sebagai karakter pada 

gambaran. Andik Vermansyah adalah 

sosok yang dulunya adalah pemain 

Persebaya Surabaya, namun setelah 

terjadi dualism pemain ini bermain di 

liga Malaysia, namun sosok ini pernah 

mengungkapkan statement tidak mau 

bermain di liga Indonesia kecuali di 

Persebaya. Pernyataan sosok itu yang 

membuat para pelaku seni 

memvisualisasikan kedalam 

gambarannya, karena sosok tersebut 

setia kepada tim yang telah 



membesarkan namanya, dan Bonek 

mengharapkan kembalinya pemain 

tersebut ke Persebaya Surabaya. Waktu 

yang di butuhkan untuk pengerjaan 

karya seni mural tersebut membutuh kan 

waktu 1-2 hari, dan biaya yang di 

keluarkan untuk membuat karya seni 

mural tersebut kurang lebih 1-2 jutaan. 

5) Visualisasi Karya Seni Mural Oka 

Gundul di Jalan Frontage Road 

samping sekolah Bhayangkari 

Karya seni mural yang di 

hasilkan oleh Gate 17 di jalan Frontage 

Road Ahmad Yani ini bertemakan 

Almarhum Oka Gundul sebagai karakter 

pada gambaran. Sebelumnya pada 

dinding ini adalah seni mural yang 

bergambar Mat Halil. Oka Gundul 

adalah sosok yang menciptakan lagu 

anthem Persebaya Song For Pride, seni 

mural ini diciptakan untuk mengenang 

almarhum karena telah menciptakan 

lagu untuk Persebaya. Oka Gundul 

adalah salah satu Bonek yang 

mengungkapkan kecintaan pada tim 

kebanggaan masyarakat Surabaya 

dengan menciptakan lagu kebesaran 

Persebaya, yang di gunakan sampai 

sekarang. Waktu yang di butuhkan untuk 

pengerjaan karya seni mural tersebut 

membutuhkan waktu 1 hari, dan biaya 

yang di keluarkan untuk membuat karya 

seni mural tersebut kurang lebih 1-2 

jutaan. 

C) Pro dan Kontra Terhadap 

Visualisasi Seni Mural Gate 17 di Kota 

Surabaya 

Kesenian mural sering kali 

dipandang sebagai perilaku yang negatif 

di mata masyarakat, masyarakat berpikir 

bahwa kesenian mural adalah perilaku 

yang melanggar aturan, norma, dan 

merusak keindahan tatanan kota 

Surabaya. Masyarakat selalu berpikir 

bahwa keindahan kota di rusak dengan 

perilaku pelaku seni mural ini. Tidak 

sedikit masyarakat yang menganggap 

perilaku ini negatif apalagi yang 

melakukan adalah Bonek, tidak hanya 

masyarakat yang memandang negatif 

terhadap karya seni mural yang di 

hasilkan oleh Gate 17. Komunitas Bonek 

yang lainnya terkadang kontra juga 

terhadap aksi yang di lakukan oleh Gate 

17, namun anggota Komunitas Gate 17 

mengambil sisi positi dari kritikan 

sesama suporter sepakbola.  

Tanggapan yang kontra terhadap 

karya seni mural Gate 17 menjadi 

kritikan yang membangun untuk anggota 

komunitas Gate 17, namun tidak sedikit 

yang pro terhadap karya seni mural yang 

di hasilkan oleh Gate 17. Sebagian 



masyarakat menganggap kegiatan yang 

di lakukan Bonek Gate 17 ini sebagai 

kegiatan yang positif di samping sebagai 

suporter bola, dan ada yang menganggap 

karya seni mural yang dihasilkan 

memperindah dinding-dinding yang 

terlihat kumuh. Respon dukungan 

terhadap kegiatan Bonek Gate 17 ini 

juga ditunjukkan oleh komunitas Bonek 

yang lainnya dengan menyumbang 

konsumsi dan tenaga saat proses 

pengeksekusian satu gambar.  

KESIMPULAN 

 Visualisasi seni mural selalu 

identik dengan jalanan yaitu salah satu 

jenis kesenian yang hidup dan 

berkembang di jalanan. Pelaku seni 

mural biasanya menggambarkan seni 

mural pada media dinding. Dulunya seni 

mural mempunyai fugsi sebagai 

perjuangan untuk mengkritik 

pemerintahan melalui gambar dijalanan, 

namun dengan perkembangan zaman 

seni mural dipergunakan sebagai 

eksistensi suatu kelompok. Dinding-

dinding di perkotaan dijadikan para 

pelaku seni mural untuk 

mengungkapkan ekspresi diri dalam 

bentuk gambar seni mural. Pelaku seni 

mural membentuk visi dan misi untuk 

menciptakan sinergi dengan masyarakat 

agar karya seni mural dapat diartikan 

oleh masyarakat. 

 Suporter adalah salah satu 

kelompok yang mengungkapkan 

kecintaan kepada tim kebanggaannya 

melalui kesenian mural. Munculnya 

visualisasi mural pada suporter di kota-

kota besar menunjukkan bahwa suporter 

sekarang lebih kreatif dalam mendukung 

tim kebanggaannya. Salah satu kota 

yang terdapat berbagai karya seni mural 

pada dinding-dinding di kota Surabaya 

menunjukkan bahwa suporter sepakbola 

ingin mendukung tim kebanggaannya 

dengan karya seni mural. Bonek adalah 

pendukung tim sepak bola dari Surabaya 

yaitu Persebaya Surabaya, dulunya 

Bonek dianggap masyarakat sebagai 

kelompok suporter yang anarkis dan 

brutal, namun dengan perkembangan 

zaman Bonek mulai berubah yaitu 

dengan menunjukkan perilaku yang 

kreatif.  

Kekreatifan Bonek ditunjukkan 

pada perilaku salah satu komunitas 

Bonek yang membuat karya-karya seni 

mural di dinding-dinding kota Surabaya 

untuk mendukung Persebaya. 

Komunitas Bonek tersebut adalah Bonek 

Gate 17, Gate 17 membuat karya seni 

mural di dinding-dinding kota Surabaya 

untuk mempersebayakan Surabaya. 



Tujuan dari komunitas Gate 17 adalah 

lebih mengenalkan Persebaya kepada 

masyarakat melalui kesenian mural 

khususnya masyarakat Surabaya. Bonek 

Gate 17 menunjukkan  berbagai karya 

seni mural dengan tema Persebaya dan 

Bonek, konsep didalam karya-karya seni 

mural meliputi berbagai elemen dari 

Persebaya Surabaya. Elemen Persebaya 

adalah suporter, pemain dan manajemen 

Persebaya.  

Munculnya kelompok seni mural 

tersebut terkadang di pandang sebelah 

mata oleh masyarakat dan sesama 

suporter sepak bola, karena banyak 

sindiran untuk karya-karya seni mural. 

Komunitas seni mural Bonek tidak 

peduli terhadap pandangan masyarakat 

atas karya seni muralnya, mereka tetap 

melanjutkan misinya untuk mendukung 

tim kebanggaannya yaitu Persebaya 

Surabaya. Visualisasi seni mural pada 

komunitas Gate 17 juga bertujuan untuk 

sarana edukasi dan hiburan bagi 

masyarakat di kota Surabaya. Seni mural 

Gate 17 mempunyai tujuan dan misi 

utama yaitu mempersebayakan 

Surabaya.  
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